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  A nova diretoria do América segue 
trabalhando. Só que preferindo agir 
no mais absoluto silêncio.
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 Enquanto entope o governo de 
militares, Bolsonaro insiste no 
discurso liberal das privatizações.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Sexta-feira, grupo show Adrenalina 
e este colunista fazendo uma noite 
romântica na Praça das Flores.
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 O PSDB potiguar é um dos 
que integram a base política da 
governadora petista Fátima Bezerra.
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GERAL. 15 | O Ministério Público 
Estadual instaurou inquérito, se-
gundo publicação no Diário O� cial, 
após receber informes, para investi-
gar supostas irregularidades no pa-
gamento das diárias operacionais 
de integrantes da Polícia Civil. 

CIDADES. 10 |  Policiais da Força 
Tática do 9º Batalhão apreende-
ram, no início da tarde desta terça 
23, cerca de 120 quilos de drogas 
durante diligências nas zonas Sul 
e Norte de Natal. Crack, maconha e 
cocaína foram apreendidos.

OPINIÃO. 2 |   A reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito da 
Arena das Dunas, nesta terça-feira 
23, debateu as propostas para rene-
gociar o contrato de parceria públi-
co-privada entre o governo do RN e 
o Consórcio Arena das Dunas.

ECONOMIA. 8 |  No Seminário Mo-
tores do Desenvolvimento, coube ao 
diretor tesoureiro da Federação das 
Indústrias do RN, Roberto Serquiz, 
estimular o debate sobre a impor-
tância do ensino pro� ssionalizante 
para uma formação inclusiva.

POLÍTICA. 6 |  Apesar do líder do go-
verno federal, Fernando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), dizer que a proposta 
tem 51 votos, dois a mais que o neces-
sário para ser aprovada, as projeções 
apontam para uma possível derrota 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Pagamentos de 
diárias operacionais 
são investigados

Operação da PM 
apreende 120 quilos 
de drogas em Natal

Arena das Dunas: 
CPI debate propostas 
para renegociação

FIERN estimula 
debate sobre ensino 
profissionalizante

Senadores do RN 
são contrários à 
PEC dos Precatórios

Carlos Eduardo usa 
pesquisa em seu favor
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Na lanterna

O   ex-prefeito de Natal, de 
olho em 2022, também 
vem sendo “adulado” pelo 

ministro Fábio Faria.   PÁGINA 3

Está sendo melancólico o fim da 
postulação do deputado federal 
Benes Leocádio ao Governo do RN. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Cabo Daciolo considera que 
Lula e Bolsonaro “são iguais”
POLÍTICA.7 | Pré-candidato a presidente da República em 2022, o Cabo Daciolo (Brasil 
35) cumpriu agenda no Rio Grande do Norte e concedeu entrevista ao Agora RN, onde 
criticou a insegurança no Estado e ressaltou que, para ele, Lula e Bolsonaro “são iguais”. 

Deputado Getúlio Rêgo 
denuncia: “Pessoas 
estão morrendo sem 
atendimento no RN”
POLÍTICA. 3 |  Em entrevista exclusiva ao Agora RN, o deputado estadual e médico 
Getúlio Rêgo (FOTO) disse que o sistema de regulação do Rio Grande do Norte 
“retarda” o fluxo de atendimentos, levando a “complicações sérias”, “sequelas” e 
até a “óbitos”. “Saúde do Rio Grande do Norte é uma tragédia, um caos”, avalia
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Não resta dúvida de que a direita 
brasileira busca desespera-
damente uma alternativa ao 

extremismo ideológico de Bolsonaro, 
mas não será fácil resolver essa equa-
ção.

O � asco das prévias do PSDB só 
realça uma di� culdade de fundo da 
desigual sociedade brasileira: o corpo-
rativismo e a necessidade de atender 
a interesses de grupos antes que isso 
represente algum progresso para a 
população.

Não há bons exemplos quando eles 
simplesmente não existem.

As instituições estão contamina-
das pelo vírus do interesse próprio e 
isso tira delas a isenção para agir sobre 
as pautas realmente reformistas.

O resultado é que os bolsões ide-
ológicos em luta usam essas mesmas 
instituições para manter viva a polari-
zação política.

Tanto à esquerda quanto à direita 
há uma descon� ança generalizada 
contra o Congresso e o Poder Judiciá-
rio que se justi� cam.

A sociedade percebe perfeitamen-
te quem são os privilegiados, quem 
sempre sai no lucro e quem sempre sai 
no prejuízo. Ninguém é tolo, embora 
pareça. O Estado brasileiro, que deve-
ria ser a solução para a desigualdade, é 
o problema.

Governantes entraram e saíram 
depois da redemocratização lutando 
com seus opositores para conseguir 
andar cinco passos para frente e três 
para trás. Esta seria mais ou menos a 
proporção de avanços e recuos.

E o que os poderosos fazem além 
de lutar por suas próprias corporações 
ou grupos políticos?

Não se muda uma realidade dessas 
a menos que um fenômeno superior se 
imponha e é o que está acontecendo 
agora com  Jair Bolsonaro, esse ponto 
fora da curva.

A ideia de um recuo não de cinco 
e sim de 10 passos atrás representada 
pelo atual presidente, requali� cou a 
luta política no Brasil. 

Parte dos parlamentares do PS-
DB, que deveriam se opor ao governo 
reacionário na qualidade de represen-
tantes da social-democracia, são bene-
� ciários da distribuição de emendas e 
benesses do governo.  

Entre a corporação e a população 
brasileira, a escolha é pela corporação. 
Sempre foi assim. Bolsonaro continua 
no seu papel, abrindo generosas con-
cessões ao Centrão, mas con� ando 
no seu bando de apaixonados (algo 
em torno de 22%) para viabilizar o se-
gundo turno das eleições para ele  e os 
demais candidatos da franquia.

Do outro lado, está uma esquerda 
cuja única saída é o ex-presidente Lula, 
que tentará apagar o fracasso do go-
verno Dilma e se eleger erguendo pon-
tes em direção ao centro, a despeito de 
parte de seu partido. 

Desde que a extrema direita voltou 
ao poder no Brasil e ameaça outros pa-
íses do continente, como o Chile,  que 
mais sofreu com a ditadura militar, a 
questão é saber como será jogar numa 
mesa com cartas viciadas no corpora-
tivismo.  

Não subestimem o corporativismo

Esmolinha
Transferência de renda e siste-

ma de cotas para acesso ao ensino 
superior são programas impor-
tantes para um país com as desi-
gualdades sociais do Brasil. Por 
isso mesmo, esses programas foram 
criados no governo FHC, uni� cados 
no período Lula, e foram respon-
sáveis por tirar milhões de pessoas 
da absoluta pobreza e do acesso ao 
ensino superior. 

Mas essa política social foi abre-
viada para ser reinventada sem ne-
nhuma necessidade (a não ser a po-
lítica) com o nome de auxílio, uma 
ajudinha, um ajutório. Nada mais a 
ver com Bolsa. Até nisso o brasileiro 
pobre é colocado em seu lugar.  

Sequela da covid
A cada dia, pessoas em todo o 

mundo que tiveram covid desco-
brem uma nova sequela da doença. 
Esta semana aconteceu com o pri-
meiro-ministro do Reino Unido, Bo-
ris Johnson, que se perdeu durante 
um discurso e foi obrigado a apelar 
para uma anedota sobre sua visita 
recente ao parque temático de Pep-
pa Pig. Tudo aconteceu durante uma 
visita à Confederação da Indústria 
Britânica em Port of Tyne, no norte 
da Inglaterra.

No � nal, ele apelou mesmo para 
a sinceridade: “Dane-se” (...)”Me per-
doem”.

Sempre um culpado
Enquanto entope o governo de 

militares em qualquer cargo que 
pode, o presidente Bolsonaro insiste 
no discurso liberal das privatizações, 
que simplesmente não existe. Cor-
reios e Eletrobras viraram então os 
"cases" de sucesso do governo, mas 
ainda estão enrascados no Congres-
so Nacional.

A isso o presidente se defende com 
o sabido argumento de que privatizar 
não consiste apenas em "botar na 
prateleira" e anunciar a compradores. 
Portanto, a culpa é sempre de alguém 
– no caso, o Congresso.

Quem sabe no próximo
Desta vez o presidente Bolsona-

ro não conseguiu deixar a prova do 
Enem à cara do governo, mas para 
2022, quem sabe. 

O estoque de questões está baixo,  
precisará ser renovado e, quem sabe 
de novo, não será uma boa oportuni-
dade – a título de reforço –  não pôr 
para trabalhar militares da reserva no 
lugar de gente notoriamente gabarita-
da para a função. Não tem sido assim 
neste governo?

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

A reunião da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Arena das Dunas, nesta 

terça-feira 23, debateu as propos-
tas para renegociar o contrato de 
parceria público-privada entre o 
governo do Rio Grande do Norte e o 
Consórcio Arena das Dunas, que gi-
ra em torno R$ 2,4 milhões por mês.

Durante quase três horas, o con-
trolador Pedro Lopes, e o procura-
dor geral do Estado, Luiz Marinho, 
explicaram aos deputados mem-
bros da Comissão a série de mu-
danças que o Executivo pretende 
fazer. Também estavam presentes 
o diretor presidente do Consórcio, 
Ítalo Mitre, e o secretário estadual 
da Infraestrutura (SIN), Gustavo 
Fernandes Rosado Coelho.    

Luiz Marinho explicou que há 
um grupo de trabalho elaborando 
as propostas e disse que, juridica-
mente, é permitido se fazer os ajus-
tes necessários e que a provocação 
para mudanças contratuais pode 
ocorrer por iniciativa da concessio-
nária ou do poder público. Ele ainda 
mencionou que a empresa cobra do 
governo multa de atraso e esse valor 
é sobre juros e correção monetária. 

“Há possiblidade de conciliação. 
Há previsão de revisão contratual a 
cada cinco anos. Este é o segundo 
período revisional. Não houve no 
primeiro. Então, as propostas de 
mudança ao contrato, elaboradas 
por este grupo de trabalho, serão 
submetidas ao Consórcio Arena da 
Dunas, após aprovação do governo 
do Estado”, explicou o procurador 

geral do Estado.  
Pedro Lopes explicou como 

foram realizadas as auditorias, e 
que, segundo ele, o Estado paga 
mais do que o Consórcio Arena das 
Dunas comprova em despesas. Já 
houve auditoria contestada pelo 
Consórcio, que apontou prejuízo 
para o Estado. “Há a necessidade 
de acharmos um equilíbrio", disse o 
controlador-geral.

Ítalo Mitre, do Consórcio Arena 
das Dunas, destacou a parceria pú-
blico-privada e a� rmou que a em-
presa está tomando conhecimento 
das sugestões do governo do Estado 
para poder se pronunciar.  

O presidente da CPI da Arena 
das Dunas, deputado Coronel Aze-
vedo (PSC), destacou a importância 
de buscar o entendimento entre 
governo e empresa por via negocial 
e enfatizou que há um interesse das 
partes de resolver e melhorar essa 
relação.

A relatora da CPI, deputada 
Isolda Dantas (PT), a� rmou que a 
CPI vai contribuir com a repactu-
ação de alguns pontos do contrato 
para reduzir o prejuízo que o estado 
vem tendo. “Nesse sentido, quero 
manifestar minha alegria em fazer 
parte disso. A CPI da Arena das Du-
nas inova quando, além de buscar 
investigar, também traz em tela os 
dois atores para que possam dar 
um passo signi� cativo para revisão 
do contrato. Nosso desejo é que, se 
possível, nosso relatório já possa 
apontar elementos pactuados de 
revisão do contrato”, declarou.

Como membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, estive-
ram presentes na reunião desta 
terça-feira os deputados Coronel 
Azevedo (PSC), Isolda Dantas (PT), 
Tomba Farias (PSDB), Kleber Ro-
drigues (PL) e Getúlio Rêgo (DEM). 

Arena das Dunas: CPI
debate propostas 
para renegociação

Auxílio Bolsa
Essa história de que o governo 

"poderá ser obrigado" a reajustar 
todo ano pela in� ação o valor dos 
benefícios do Auxílio Brasil, o novo 
programa social do governo que 
substitui o Bolsa Família, é pura 
conversa � ada.

O reajuste automático do 
benefício pela in� ação, que já 
está em dois dígitos, é do in-
teresse eleitoral do presiden-
te Bolsonaro, que usará esse 
benefício para se reeleger. E o 
relator, deputado Marcelo Aro 
(PP-MG), sabe disso.

CONTRATO  Parceria público-
privada entre governo do RN 
e Consórcio gira em torno de 
R$ 2,4 milhões por mês

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Pedro Lopes diz que Estado paga mais que Consórcio comprova em despesas
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“A saúde do Rio Grande do 
Norte é uma tragédia, um 
caos. Está pior do que nos 

outros tempos, as pessoas estão so-
frendo e morrendo sem atendimen-
to”, a� rmou deputado estadual Getú-
lio Rêgo (Democratas), que é médico.

Em entrevista exclusiva ao Ago-
ra RN, Getúlio Rêgo disse que o sis-
tema de regulação do Rio Grande 
do Norte “retarda” o � uxo de aten-
dimentos, levando a “complicações 
sérias”, “sequelas” e até a “óbitos”. 
Para o deputado, “a população não 
está tendo acesso a um direito que 
é previsto pela Constituição brasi-
leira, que é a saúde pública. O Es-
tado nega pela sua incapacidade de 
gerencial. Se você tem alguém que 
um caso de emergência e não está 
tendo acesso à saúde, isso é gravís-
simo”, enfatizou.

Segundo Getúlio, “basta ver co-
mo é que estão os números da saúde. 
São � las intermináveis de pacientes 

correndo para pronto-socorro, pes-
soas com dores, porque estão com 
cálculos renais transitando no trato 
urinário, pacientes com problemas 
vasculares que, quando eram para 
perder apenas um dedo, acabam 
perdendo a perna, amputando até a 
coxa”, a� rmou.

De acordo com o deputado,  
“tudo isso acontece, porque fe-
charam o hospital de referência, o 

Ruy Pereira dos Santos, alegando 
di� culdade na parte estrutural do 
prédio. Tinham 80 leitos, mas havia 
uma � la represada com 150 pacien-
tes necessitando de procedimentos 
de urgências. E o resultado disso 
é que se formou uma � la imensa 
de pessoas tendo complicações, 
inclusive chegando a óbitos por 
falta de atendimento nesses setores 
estratégicos, que são as cirurgias 

vasculares, que os pacientes são 
pré-diabéticos ou com obstrução 
arterial, então a saúde é um verda-
deiro caos”, relatou.

O deputado é crítico em relação 
à forma como o governo do Estado 
conduz a pandemia da covid-19: “Na 
pandemia, além de não ter implanta-
do nenhum leito de UTI, a gestão do 
Estado deixou muito a desejar. Não 
havia insumos compatíveis com a 

gravidade da doença. Então, o que se 
via eram famílias desesperadas, cor-
rendo nas madrugadas para Fortale-
za, para comprar capacetes e usar co-
mo instrumentos de respiração. Os 
respiradores que foram adquiridos 
estavam com defeito, outros foram 
comprados, mas que não chegaram 
a ser recebidos, um elenco de proble-
mas”, destacou.

Em relação às constantes críti-
cas e acusações que o secretário de 
Saúde do Estado, Cipriano Maia, vem 
sofrendo, inclusive com parlamenta-
res pedindo a demissão ou a prisão 
do secretário, Getúlio Rêgo disse: 
“Ele não tem experiência em gestão 
hospitalar e não têm � exibilidade 
para aceitar sugestões. A Secretaria 
da Saúde do Estado sequer responde 
as correspondências da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa, a 
qual sou presidente. Essa prática da 
pasta da Saúde do Estado demonstra 
muito bem a sua incapacidade ge-
rencial”, explicou.

A reportagem procurou o secre-
tário de Comunicação do Rio Grande 
do Norte, jornalista Daniel Cabral, às 
14h50, e a jornalista Maria da Guia 
Dantas, assessora especial de im-
prensa do governo Fátima Bezerra, 
logo depois, para que comentassem 
as acusações feitas pelo deputado 
Getúlio Rêgo, mas até o fechamento 
desta edição não obteve nenhuma 
resposta.

Getúlio: “Saúde do Rio Grande do 
Norte é uma tragédia, um caos”
GRAVIDADE | Deputado 
denuncia que pessoas estão 
morrendo na fila de espera 
de atendimento na saúde 
pública do Estado

Getúlio Rêgo: " Na pandemia, além de não ter implantado nenhum leito de UTI, a gestão do Estado deixou muito a desejar" 

Cipriano Maia
O desgaste do secretário Cipriano Maia na condução da saúde 

potiguar não tem tamanho. Um deputado da base governista re-
velou que será questão de dias para uma mudança na Sesap. Se a 
turma do PT insistir, tende a atrapalhar a reeleição da governadora 
Fátima Bezerra. 

Prefeitura de Mossoró
O ex-vereador Soldado Jadson é o novo nome que surge para 

ser o candidato a deputado estadual do prefeito Allyson Bezerra 
(Solidariedade). O secretário � iago Marques (Desenvolvimento 
Social) parece que começa a minguar. 

Cabugi 
Está sendo melancólico o � m da postulação do deputado fede-

ral Benes Leocádio (Republicanos) ao Governo. Lanterna nas pes-
quisas, o ex-prefeito de Lajes não decolou sequer na região Central. 

Congestionamento 
Aliás, o Oeste até a Tromba do Elefante anda congestionado.  

Os deputados Galeno Torquato e Raimundo Fernandes disputam 
em São Miguel. Dr. Bernardo Amorim sai bem do Médio Oeste. Ge-
túlio Rêgo (Pau dos Ferros), Isolda Dantas (Mossoró) e Souza Neto 
(Areia Branca) são nomes à reeleição. Ainda correm por fora Ro-
salba Ciarlini, Sandra Rosado, Jorge do Rosário e outros menores 
na capital do Oeste.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Quem conversa com o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) sabe qual é sua estratégia: tirar proveito 
onde sobrar para a tentativa de um mandato estadual 
em 2022. Carlos Eduardo vem sendo “adulado” pelo 
ministro Fábio Faria, onde seu grupo publicou pesqui-
sa Consult mostrando ele está na frente da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), dentro da margem de erro. 

Enquanto os ministros Bolsonaristas divulgam 
pesquisas com Carlos Eduardo bem na � ta para Go-
vernador, ele usa isso para tentar ser “encaixado” na 
chapa da governadora, como senador. Carlos Eduar-
do não tem interesse em ser deputado federal. O PDT 
ia até investir, mas ele não tem bases no interior. 

Em 2014, quando era prefeito de Natal, e o PDT ti-
nha Maurício Marques prefeito de Parnamirim, o sau-
doso deputado Agnelo Alves foi para reeleição com 
as duas maiores prefeituras da Região Metropolitana. 
Mas, o candidato ao Governo, Henrique Alves, teve 
que arranjar uns 20 mil votos de lideranças na região 
Central e em outros lugares. Por isso, Carlos Eduardo 
não tem interesse em ser deputado… 

Carlos Eduardo vai usar pesquisa para tirar proveito próprio
DIVULGAÇÃO
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Osistema de drenagem e esgo-
tamento sanitário de Natal 
está sendo reforçado e recebe 

o maior volume de investimentos re-
alizados pela Prefeitura no setor nos 
últimos 30 anos. São quase R$ 160 
milhões aplicados nas ações da área 
e que incluem a construção de oito 
novas lagoas de captação, a maior 
parte delas na Zona Norte. A região 
vai passar a contar com seis novos 
reservatórios, compondo o projeto 
de saneamento integrado implemen-
tado na área. Além disso, a Prefeitura 
trabalha na construção de uma lagoa 
de captação no bairro de Potilândia e 
outra no bairro Planalto.

O trabalho dos operários em to-
das as lagoas está bem avançado. Os 
reservatórios que compõem o projeto 
de saneamento integrado da Zona 
Norte estão nos estágios � nais de ser-
viço, aguardando apenas a parte de 
urbanização para serem entregues. 
Só nessa obra, são mais de R$ 130 
milhões aplicados com recursos da 
Prefeitura em parceria com o governo 
federal. 

Da mesma forma acontece no Pla-
nalto. A empresa responsável pela obra 
está executando a parte de ilumina-
ção, instalação de grades no entorno e 

demais necessidades de equipamento. 
O montante investido nesses serviços 
é de mais de R$ 16 milhões. A lagoa 
terá a capacidade de armazenamento 
de mais de 11 mil litros e vai acabar 
com os problemas de alagamentos, 
além de ter a capacidade de atender o 
crescimento do bairro pelos próximos 
anos. Quando estiver em operação, vai 
permitir a drenagem de quase 50 ruas 
que eram alagadas durante o período 
do inverno.

Em Potilândia, na Zona Sul, a 
obra também acontece em um bom 
ritmo. A Prefeitura trabalha em uma 
ampla reestruturação da lagoa que 

existia na área, mas as condições de 
operação eram precárias. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura (Semov), responsável 
pelas construções, com as interven-
ções realizadas atualmente, a capa-
cidade de armazenamento do reser-
vatório será ampliada, contribuindo 
para acabar com o problema crônico 
de alagamentos existente na região. 

Os serviços estão na fase de es-
cavação e melhoria do terreno para 
retirada dos resíduos de construção 
que são lançados clandestinamente 
no entorno da lagoa. Com a conclu-
são dos trabalhos, a lagoa de Poti-

lândia será totalmente urbanizada 
com cerca de proteção, revestimento 
do talude e iluminação, além de ser 
escavada para ampliar o volume de 
armazenamento de água pluvial. A 
Prefeitura vai executar ainda serviços 
de pavimentação das ruas no entor-
no da lagoa. Estão sendo investidos 
nesta obra pouco mais de R$ 846 mil. 
O contrato agrega serviços de drena-
gem e pavimentação de ruas em Can-
delária e Lagoa Nova.

“São investimentos vultosos que 
estamos realizando em toda a cidade 
para ampliarmos a capacidade de 
armazenamento das nossas lagoas 

de captação. São oito reservatórios 
com estrutura moderna e prontos 
para proteger a população dos fa-
migerados alagamentos. É preciso 
destacar o volume de recursos para a 
Zona Norte, que vai ganhar seis novas 
lagoas. A obra de Potilândia também 
é muito importante, bem como a que 
está acontecendo no Planalto. Vamos 
acabar com problemas históricos 
nos períodos chuvosos, evitando en-
chentes e salvaguardando a vida e o 
patrimônio dos moradores das regi-
ões bene� ciadas”, ressalta o prefeito 
Álvaro Dias. 

Álvaro lembra ainda que os bair-
ros de San Valle e Parque das Colinas 
também serão completamente rees-
truturados com as ruas sendo drena-
das e pavimentadas, em projeto que 
também prevê a construção de uma 
lagoa de captação. Com recursos já 
garantidos, a Semov está aguardando 
apenas o sinal da Caixa Econômica 
Federal para poder licitar o projeto. 
A primeira etapa, que será iniciada 
em assim que a instituição � nancei-
ra autorizar, terá o repasse de R$ 12 
milhões via emenda parlamentar do 
deputado federal General Girão.

As obras de drenagem e pa-
vimentação vão contemplar na 
primeira etapa a rua Doutor José 
Tavares da Silva (via coletora de liga-
ção da BR-101 ao prolongamento da 
Prudente de Morais), avenida Tropi-
cal (via coletora de ligação da rua Dr. 
José Tavares da Silva à avenida Saint 
Exupéry), rua Vandick Lopes, rua 
Silvano S. Medeiros e rua Professor 
Nazareno de Aguiar. 

A ampliação do número de 
lagoas de captação de Natal vem 
acompanhada de outros projetos 
de drenagem e pavimentação 
que são executados pela Prefei-
tura de Natal. Na Zona Norte, o 
projeto de saneamento integrado 
já ultrapassou os 90% de crono-
grama, bene� ciando mais de 250 
mil pessoas das comunidades de 
Nordelândia, Bom Jesus, Boa Es-
perança, Parque Industrial, Cida-
de Praia e Câmara Cascudo.  

Os serviços contemplam a 
drenagem e pavimentação de 334 
ruas, realização de 7.817 ligações 
intradomiciliares de esgoto e 
água, a construção de cinco lago-
as de captação e a regularização 
fundiária dos imóveis. Ainda na 
zona norte, a Prefeitura tem con-
trato para serviços de drenagem 
e pavimentação, com mais de R$ 
327 mil investidos na comunida-
de de Jardim das Flores e nos bair-
ros de Potengi e Redinha.

Na Zona Oeste, a obra de 

maior representatividade é a 
que está sendo executada no 
Planalto com a drenagem e pa-
vimentação de 18 ruas. Os servi-
ços alcançaram 63%. Na região, 
a Prefeitura ainda vai estender 
a ação para os bairros de Dix-
-Sept Rosado e Felipe Camarão, 
com investimentos na ordem de 
R$ 463 mil reais. A Semov está 
� nalizando o planejamento do 
cronograma para poder iniciar 
o trabalho em campo.

Já na Zona Sul, as ruas Alto do 
Monte Belo, Maestro Tom Jobim 
e Getúlio Lopes foram completa-
mente drenadas e pavimentadas. 
Assim como em Candelária, com 
os serviços alcançando as ruas 
João Alves Flor, Monte Calvo e 
João Olímpio, sendo que esta úl-
tima ainda receberá capeamento 
asfáltico. 

Em Capim Macio, também 
há drenagem e pavimentação 
concluída nas ruas Orlando Silva 
e Ismael Pereira da Silva. Ainda 

no bairro, os serviços na rua Nos-
sa Senhora da Penha alcançaram 
90% de execução. Por � m, em La-
goa Nova, a Prefeitura está traba-
lhando nas ruas Magnésia e rua 
do Sal. Esse conjunto de interven-
ções conta com investimentos de 
R$ 846 mil.

“Mesmo em meio à crise 
� nanceira, a Prefeitura tem res-
pondido com muito trabalho, 
buscando melhorar sempre a 
qualidade de vida dos natalenses. 
Essas obras de drenagem e pa-
vimentação promovem ganhos 
imensuráveis. São avanços que 
trazem mais segurança, confor-
to, saúde, valorizam os imóveis 
das regiões atendidas, bem como 
ajudam a atrair mais serviços dos 
setores público e privado. Seguire-
mos assim, sempre atentos às ne-
cessidades da população, já que 
a nossa prioridade é tornar Natal 
uma cidade cada vez melhor para 
a atual e as futuras gerações”, a� r-
ma o prefeito Álvaro Dias.

Prefeitura investe em lagoas de captação 
e amplia sistema de drenagem em Natal
INFRAESTRUTURA | Sistema de
drenagem e esgotamento 
sanitário está sendo reforçado 
e recebe o maior volume de 
investimentos realizados pela 
Prefeitura nos últimos 30 anos

Trabalho dos operários em todas as lagoas está bem avançado, como na lagoa de captação no bairro do Planalto

Serviços contemplam a drenagem e pavimentação de 334 ruas em Natal 

 Ações integram também a pavimentação de mais de 300 ruas
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Apesar do líder do governo fe-
deral e relator da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 

23/2021 - conhecida como PEC dos 
Precatórios - no Senado Federal, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), 
a� rmar que a proposta tem asse-
gurados 51 votos, dois a mais que o 
necessário para ser aprovada, as pro-
jeções apontam para uma possível 
derrota do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) caso o texto aprovado 
pela Câmara não sofra mudanças.

“Estamos trabalhando para am-
pliar o placar, temos 51 votos, no en-
tanto, queremos conseguir 53 votos. 
Vamos trabalhar as mudanças no 
texto”, informou Fernando Bezerra, 
a� rmando que vai apresentar seu 
parecer à Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira 24.  
Acredita-se que até o próximo dia 30, 
a PEC seja analisada pelo plenário da 
casa.  São 27 senadores inscritos na 
CCJ e pelo menos 14 deles precisam 
declarar votos “sim” para que a pro-
posta seja encaminhada ao plenário.  
Já em plenário é preciso o apoio de 
ao menos 60% do Senado, ou seja, 49 
dos 81 parlamentares.

Mesmo com toda esta con� an-
ça, o líder do governo não vai contar 
com os votos dos senadores pelo Rio 
Grande do Norte, que já se mostra-
ram contrários à proposta do gover-
no. O senador Styvenson Valentim 
(Podemos) segue a linha de entendi-
mento dos senadores Oriovisto Gui-
marães (Podemos-PR) e José Aníbal 
(PSDB-SP), que anunciaram PECs 
alternativas. Ao Agora RN, o senador 
disse: “O Podemos apresentou uma 
boa forma de pagar o Auxílio Brasil 
sem colocar em risco a estabilidade 
de gastos, a segurança jurídica do 
país e a con� ança que temos que ter 
no país”.

O senador Jean Paul Prates (PT)
considera que o PT já tem posição 
clara contra a chamada “PEC do 
calote”. Para o senador, a PEC é um 
desmonte do Bolsa Família. “O PT 
sempre foi contra o atual formato do 
teto de gastos, que a gente considera 
uma regra grosseira feita para reduzir 

as despesas com a área social. Nós 
entendemos como necessária a exis-
tência de balizas na despesa pública, 
até para assegurar sua qualidade. 
Mas o que o governo está fazendo é 
uma barbeiragem, querendo mexer 
nos precatórios que são oriundos de 
decisão judicial para garantir apoio 
da base, e também � nanciar um pro-
grama eleitoreiro”, declarou.

E acrescentou: “O governo elei-
to tem, com certeza, a legitimidade 

de propor suas pautas para gerir o 
país. Mas, o deserto de ideais que 
este atual governo demorou até uns 
45 minutos do segundo tempo para 
inventar um programa absurdo, � -
nanciado pela implosão de uma re-
gra orçamentária ortodoxa que eles 
mesmos defendem. Para complicar 
ainda mais, a alocação de recursos 
das emendas do relator é de uma 
barbaridade atroz, é uma distorção 
das regras do orçamento que o STF 
fez muito bem em combater”.

Para a senadora Zenaide Maia 
(PROS), o Senado tem alternativas e 
não precisa “engolir” a PEC dos Pre-
catórios. “Nós vivemos um momen-
to caótico na nossa Nação. Temos 
no mínimo 45 medidas provisórias 
(MPs) do governo. Ele veta nossos 
projetos e se sai com uma MP, como 
é o caso das pessoas com de� ciência 
que a gente aprovou uma renda per 
capita e ele (Bolsonaro) apareceu 
com uma MP. E agora vem com esta 
PEC 23, a PEC do calote que com cer-
teza votarei contra. Eu já me posicio-
nei contra o Teto dos Gastos”, disse.

A senadora do PROS acusa o 
governo Bolsonaro de acabar com o 
Bolsa Família – um programa com 
18 anos de existência. “Nós não en-
tendemos porque acabar com um 
programa, pois o governo poderia 
dentro do Bolsa Família aumentar os 

valores como já foi feito no passado. 
Acabou com um programa contínuo 
e colocou uma renda Brasil como ele 
(Bolsonaro) chama que tem prazo, 
acaba em 22 de dezembro. E o Bolsa 
Família não tem prazo porque é um 
programa que se dispõe a corrigir 
erros e/ou tirar pessoas da extrema 
pobreza e da vulnerabilidade”, frisou 
Zenaide Maia, argumentando que o 
governo Bolsonaro está provocando 
um verdadeiro desmonte na Consti-
tuição Federal.

Sobre as mudanças
Para garantir votos do MDB e 

PSD, que têm 27 votos dos 49 que 
o governo precisa no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho propôs mu-
danças no texto: a criação de uma 
auditoria dos precatórios federais, 
sugestão do MDB que orientou 
voto contrário na Câmara Federal; 
garantir o pagamento de todos os 
precatórios do Fundeb, que é um 
ponto que interessa diretamente 
a Pernambuco (estado de origem 
de Fernando Bezerra), do total dos 
precatórios previstos para 2022, 26% 
(isto é mais de 1/4) é direcionado 
também para a Bahia, o Ceará e o 
Amazonas; e transformar o Auxílio 
Brasil em programa permanente de 
transferência de renda como o Bolsa 
Família.

Senadores do Rio Grande do Norte 
são contrários à PEC dos Precatórios 
TRAMITAÇÃO| Por pressão 
de senadores, o texto 
aprovado pela Câmara 
Federal sofreu mudanças. 
Relator deve apresentar 
parecer à CCJ nesta quarta

Senadores Zenaide Maia, Styvenson Valentim e Jean Paul Prates integram o lado que está contra a Proposta de Emenda à Constituição, mas  o líder do governo, Fernando Bezerra, acredita na aprovação

O PT sempre foi contra 
o atual formato do teto 
de gastos, que a gente 
considera uma regra 
grosseira feita para 
reduzir as despesas com 
a área social”

“
JEAN PAUL PRATES
SENADOR
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

PSDB-RN com Lula e Bolsonaro
Quando se aponta adesão ao bol-

sonarismo como causa da crise do 
PSDB, culminado com o “� asco” das 
prévias no último domingo, o atual 
cenário político-partidário do RN 
espelha essa realidade.  A diferença 

é que os tucanos potiguares se supe-
raram em relação a outros estados e 
conseguiram plantar alianças elei-
torais nos dois polos extremos, que 
disputam o poder no país: Bolsonaro 
e Lula.

Acordo
Ampliando apoios para a reelei-

ção, fala-se, que Fátima teria Gari-
baldi Alves como seu vice (MDB) e 
Ezequiel para o senado (PSDB).

Convenção
Até a decisão dos convencionais, 

tudo poderá ocorrer no RN. PSDB e 
MDB, por comportamentos recen-
tes, demonstram estarem dispostos a 

aproximações com o PT.

Povo
Tucanos e emedebistas sempre 

acreditaram, que o povo é como uma 
bola de pingue-pongue entre direita e 
esquerda. Por isso fazem todos os tipos 
de acordos, na certeza de que os seus 
eleitores no � nal preferem mais trocar 
de celular, do que trocar do político em 
quem vota. Até hoje tem dado certo.

Convivência
O PSDB potiguar integra a base política da governadora petista Fátima 

Bezerra, inclusive com indicações generalizadas de cargos na administra-
ção. De outro lado, integrantes do mesmo PSDB manifestam apoio reite-
rado à candidatura ao senado do ministro Rogério Marinho (ainda sem 
partido), do governo Bolsonaro.

Apoio
Aliado preferencial da governadora Fátima Bezerra (PT), o presidente 

da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) foi convidado 
várias vezes para ser o candidato o� cial do governo ao senado. Ele não des-
mente, nem con� rma. Nem sim, nem não, antes pelo contrário.

Perigo
Autoridades alertam que os 

antibióticos estão deixando de 
funcionar e que humanidade se 
dirige para um futuro em que 
qualquer ferida pode ser letal. 
Mais grave ainda é o alerta de 
que a próxima pandemia já co-
meçou, pois, a Covid19 acelera 
o surgimento de superbactérias 
resistentes a antibióticos.

Vai e vem
Continua ainda inde� nida a 

� liação do presidente Bolsonaro 
ao PL, ou a outro partido.

Manchete
Sintética e verdadeira a man-

chete do jornal O GLOBO sobre 
as prévias do PSDB: “Entre uma 
pane e outra, o grande perdedor 
de domingo foi o PSDB”. Disse 
tudo.

A propósito
Bolsonaro declarou: “Viu a 

confusão no PSDB? É o tal voto 
eletrônico”.

BLOG
Acesse e leia:  https://www.

blogdoneylopes.com.br/. Posta-
gens com informação e análises 
políticas diárias. No Integram - @

blogdoneylopes.

Brasil
Com pandemia, brasileiros 

morreram mais (14,9% de au-
mento,) casaram menos (26,1% 
menos) e tiveram menos � lhos 
em 2020 (queda de 4,7%).

Bahia
Um problema para ACM Ne-

to do União Brasil. Se Jair Bolso-
naro con� rmar seu ingresso no 
PL, ele verá reduzido o leque de 
partidos que apoiará sua candi-
datura ao governo da Bahia. O 
nome do presidente será o atual 
ministro João Roma.

Embaixador
David Beckham vai ser um 

dos embaixadores do Próximo 
Campeonato do Mundo de Fute-
bol, que vai ser disputado no � -
nal de 2022, no Qatar. Irá receber 
aproximadamente 17,7 milhões 
de euros. Será o primeiro mun-
dial realizado no mundo árabe.

Desemprego
Com as projeções mais re-

centes, o desemprego no país de-
ve permanecer elevado, voltan-
do ao nível de antes, na segunda 
metade de 2023.

Olho aberto
WILLIAM MEDEIROS
REPÓRTER

O presidenciável Cabo Daciolo 
(Brasil 35) cumpriu agenda 
em Natal e Mossoró no último 

� nal de semana, para lançar a pré-
-candidatura de Clorisa Linhares, sua 
colega de legenda, ao Governo do Es-
tado. Em entrevista ao Agora RN, ele 
comentou sobre a falta de segurança 
no Rio Grande do Norte e fez críticas 
a polarização entre o ex-presidente 
Lula e o atual chefe do executivo fe-
deral, Jair Messias Bolsonaro (sem 
partido).

“Na verdade, nós temos aqui a 
Clorisa, que está sendo pré-candida-
ta ao governo do Estado com total 
apoio do Cabo Daciolo. Eu acredito 
no poder da mulher, na força da 
mulher brasileira”, disse. O evento 
aconteceu no sábado (20) e teve a 
presença do próprio Cabo Daciolo, 
da presidente nacional do Brasil 35, 
Suêd Haidar, e de demais apoiadores 
e lideranças locais. 

De acordo com Cabo Daciolo, a 
falta de segurança no Rio Grande do 
Norte foi um dos apelos que ouviu 
ao andar pelas ruas de Natal. “Recla-
mam muito da segurança aqui. Eu 
procurei saber como era a questão do 
turismo, que é muito forte em Natal e 
no Rio Grande do Norte. Aí, eu obser-
vei que na área da segurança, aqui só 
tem duas viaturas para fazer a segu-

rança do turismo”, disse o presiden-
ciável. “No passado, em 2010, eram 
nove viaturas. Por que diminuiu o 
número de viaturas? Vamos resolver 
esse problema”, complementou. 

Daciolo também comentou 
sobre a atuação do presidente Jair 
Messias Bolsonaro. “Antes de entrar, 
ele sempre foi contra a reforma da 
Previdência, sempre foi contra a pri-
vatização da Petrobras, sempre foi 
contra a privatização da Eletrobrás, 
da Casa da Moeda. Depois que en-
trou, está entregando tudo”, disse. 
Para ele, as pessoas já estão vendo 
que Bolsonaro não é muito diferente 
de Lula. “Eles são iguais. Eles não atu-
am como libertação da nossa nação. 
Enquanto está tendo essa polariza-
ção de esquerda e direita - dentro 
dos lares, das casas, das famílias - eles 
estão entregando nossa nação toda”, 
criticou.

Sobre a economia, Daciolo te-
ceu críticas à atuação do ministro 
Paulo Guedes, às privatizações e o 
modelo de tributação do país. “O 
governo Paulo Guedes, que está 

entregando a nação toda, está pri-
vatizando a nossa galinha de ouro, 
que é a Petrobras, que é a mola pro-
pulsora do país, que é a Eletrobrás, 
que o crescimento e industrializa-
ção do país precisa de eletricidade. 
Em contrapartida, eles � cam cons-
truindo algumas empresas estatais 
para emitir um papel � nanceiro, os 
bancos compram esses papéis, co-
mo o BTG  pactual - um dos bancos 
que Paulo Guedes é fundador - pe-
gando um lucro de R$ 880 milhões 
e tem como garantia a arrecada-
ção tributária do povo brasileiro”, 
comentou. Daciolo a� rmou que é 
necessário fazer uma auditoria da 
dívida pública e, neste sentido, tan-
to Bolsonaro, quanto Lula, não es-
tariam interessados em executá-la.

O presidenciável também co-
mentou sobre outras pautas,  como 
o pioneirismo feminino na política 
potiguar, meio ambiente, socieda-
de e sua trajetória como político. 
A entrevista na íntegra pode ser 
acompanhada no canal do youtube 
do Agora RN. 

Cabo Daciolo critica polarização 
nas eleições e acusa Lula e 
Bolsonaro de serem “iguais”

CEDIDA

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Evento de lançamento da pré-candidatura de Clorisa Linhares ao Governo do RN

Cabo Daciolo, pré-candidato a presidente da República, concedeu entrevista ao Agora RN e falou da insegurança no RN

AGENDA | Presidenciável 
veio a Natal para lançar 
pré-candidatura da ex-
vereadora Clorisa Linhares 
ao Governo do Estado
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Carnatal
30º ano do maior carnaval fora 

de época do mundo, Carnatal 2021, 
com vários artistas novos como: Léo 
Santana, Anitta, Avine Vinny, Saia 
Rodada, mas não deixa de ser o rei 
dos carnavais fora de época, o gran-
de, interprete e cantor Bell Marques, 
que mais uma vez estará de quinta a 
domingo no Carnatal, de 08 a 12 de 
dezembro.

Federalização de estradas
Ministro da infraestrutura garantiu a federalização das estradas do RN, o trecho 

da BR 326 prometeu fazer até � nal de Dezembro deste ano, e da BR 104 será iniciada 
até fevereiro de 2022, e a relicitação do Aeroporto Internacional de S.G.A também 
está em pauta, diz o Ministro Tarcísio Freitas.

Central do Cidadão
Depois de vários anos de cobrança e luta, o Governo 

Fátima Bezerra promete no começo de 2022, inaugurar a 
central do cidadão Zona Norte, enfrente a Área de Lazer 
do Panatis e vizinho ao 4ºBPM. Antes tarde do que nunca. 
Obrigado!!

Luiz Almir

Na edição do Seminário Moto-
res do Desenvolvimento que 
discutiu o “Futuro da Educa-

ção e da Ciência no pós-pandemia”, 
nesta segunda-feira 22, coube ao 
diretor tesoureiro da FIERN, Roberto 
Serquiz, estimular o debate sobre a 
importância do ensino pro� ssionali-
zante para uma formação inclusiva.

“Os países da OCDE (Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) e a Comunidade 
Europeia valorizam bastante essa 
formação, que pode dar uma capaci-
tação aos jovens com mais agilidade, 
o que colabora para o país ter uma 
educação para todos e sistemática, 
que foi abordada no Seminário”, des-
tacou Roberto Serquiz, durante o de-
bate no auditório do Hotel Barreira 
Roxa, onde foi realizado o evento.

 Para o diretor da FIERN, as dis-
cussões ao longo do Seminário de-
monstram o papel relevante da Edu-
cação, que é fundamental para abrir 
oportunidades de crescimento. “A 
educação é um vetor transformador 
que traz oportunidades de emprego, 
quali� cação e transforma vidas. Esse 
é um momento para que se re� ita. 
O maior desa� o é encontrar o equi-
líbrio entre o retorno presencial e o 
ensino remoto”, a� rmou Serquiz.

Ele lembrou que o período da 

pandemia teve um impacto na edu-
cação e esse debate é importante 
para a retomada também no ensino. 
“Essa é uma análise que precisa ser 
amadurecida e aprofundada, até 
porque existe uma necessidade de 
investimentos em educação, e essas 
experiências inovadoras podem aju-
dar. O Seminário contribuiu nessas 
re� exões”, avalia.

 “Uma política de desenvolvi-

mento [com ênfase] na formação 
pro� ssional é fundamental, e o Bra-
sil precisa apostar no vocacional, o 
que ocorre nesses casos”, a� rmou 
o ex-ministro José Henrique Paim 
Fernandes, um dos palestrantes do 
“Motores do Desenvolvimento”.

 Para Paim, que também é profes-
sor e diretor do Centro de Desenvol-
vimento da Gestão Pública e Políticas 
Educacionais da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), o Estado precisa ga-
rantir igualdade de oportunidades. 
O grande desa� o, no Brasil, para o 
ensino superior, disse Paim, é rever 
políticas públicas de incentivo, de 
� nanciamento, redesenhá-las e apri-
morá-las.

“Se o estado brasileiro não se 
preocupar em garantir políticas para 
que o jovem possa acessar a universi-
dade vamos ter situação muito grave 

no Brasil”, alertou.
Segundo ele, o aluno deve ter um 

acompanhamento do professor em 
uma educação de qualidade. “Preci-
samos que seja feito o acompanha-
mento de cada aluno através do pro-
fessor e criar a cultura nesse sentido. 
Esse acompanhamento é essencial. 
Começa com o professor, mas passa 
pelo diretor, pela secretaria, pelo Go-
verno Federal”, comentou.

Na abertura do evento, a gover-
nadora Fátima Bezerra enfatizou 
que a ciência e a tecnologia demons-
traram que são essenciais ao ajudar 
no combate à pandemia. “As nossas 
academias, a UERN, a UFRN, tiveram 
papel muito importante na linha de 
frente de combate ao coronavírus. 
Isso é ciência, tecnologia e inovação. 
Desde o acompanhamento no pro-
cesso de regulação até o processo de 
vacinação, o que é fundamental para 
que a gente possa avançar cada vez 
mais”, apontou.

 O diretor da Andifes, Marcos 
Vinicius, ressaltou as possibilidades 
do ensino remoto como legado da 
pandemia. Mas, ponderou, é preciso 
observar as necessidades de cada 
nível de ensino no retorno das aulas 
presenciais.

“Temos situações diferentes da 
educação básica, na qual o aluno mora 
próximo da escola. Há problemas eco-
nômicos e de mobilidade quando se 
manda um aluno universitário retornar 
presencialmente. Há todo um legado de 
ensino remoto e precisamos fazer am-
pla adaptação para o retorno das aulas 
presenciais nas universidades”, disse.

FIERN defende educação profissional no 
Seminário Motores do Desenvolvimento

FIERN

Governadora Fátima enfatizou que a ciência e a tecnologia demonstraram que são essenciais ao ajudar no combate à pandemia

Natal em Natal
Prefeito Álvaro Dias e o 

secretário Irapõa, da Sem-
sur, após acender a árvore 
de Mirassol dando início 
ao Natal em Natal deverá 
acender neste � nal de se-
mana a Árvore do Ginásio 
Nélio Dias e na próxima 
semana a da Área de Lazer 
do Panatis, ambas já em 
obra. Parabéns.

Natal Zona Norte
Dia 22 de dezembro, 

com várias lideranças e 
amiga Luduvina, faremos 
o Natal da Zona Norte na 

Área de Lazer do Panatis, 
com sorteio de bicicleta 
da IR Ciclo, Picolé Fribon, 
Refrigerante Dore com 
apoio da amiga Suzete 
Braga. Haverá muitos 
sorteios, pula-pula, pipo-
ca, shows para adulto e 
crianças. Entrada Franca. 
Apoio: 96FM/Povo no Ra-
dio, Band Natal e Jornal 
Agora RN.

Auxílio-gás
Governo Bolsonaro 

sancionou a lei do Auxilio 
Gás, o valor aprovado é de 
no mínimo 50% do valor 

nacional do bujão, para 
famílias com renda abaixo 
de meio salário-mínimo 
e pessoas cadastradas no 
programa Auxilio Brasil. 
Também em discussão no 
Senado um projeto de lei 
que se aprovado poderá 
retroagir o preço do com-
bustível que era antes da 
pandemia, Deus queira 
que seja verdade.

PSDB
O RN, mostra força 

nas previas do PSDB no 
distrito federal, iniciada no 
domingo. 

DIVULGAÇÃO

Eólica
Governadora Fátima 

Bezerra, de passagem pela 
Dinamarca no início de No-
vembro, fez parceria com 
grandes empresas para pro-
jetos grandiosos de energias 
renováveis. 

Show romântico
Dia 26, sexta-feira, grupo 

show Adrenalina e o Rei do 
Brega Luiz Almir, fazendo 
uma noite romântica na 
Praça das Flores, das 20 às 23 
horas. No dia seguinte, 27, o 
mesmo show acontecerá na 

Gema Produções na Jaguara-
ri com Alexandrino de Alen-
car, um grupo reservado para 
25 pessoas, serestão classe A.

Dia 04 de dezembro na 
Redinha Nova na Mansão 
de Castelo Casado, será uma 
grande noite também para 
um grupo selecionado.

Absorvente
Governo do Estado, 

aprova projeto de lei que 
distribuirá absorventes para 
adolescentes e mulheres, 
projeto “POBREZA MENS-
TRUAL”. Parabéns!!!

ESTÍMULO | Diretor tesoureiro 
da Federação, Roberto 
Serquiz, defende formação 
inclusiva
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O EDIFÍCIO
FRANCISCO CABRAL
ESTÁ PERTINHO DE VOCÊ, 
COM CONCLUSÃO DE OBRAS
JÁ EM 2021.

A SUA
GRANDE
MUDANÇA
DE VIDA ESTÁ 
CHEGANDO
NO TIROL. 

É MELHOR
SE FOR

Tire agora
suas dúvidas
com nossa
equipe de
vendas.

A MELHOR NOTÍCIA DO DIA, NÓS TRAZEMOS PARA VOCÊ.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
JOÃO MARIA PEREIRA GOMES, CPF: 566.361.214-91 torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2018-126624/TEC/LS-0235, com prazo de validade até 04/06/2026 em favor do 
EMPREENDIMENTO Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Cajazeiras, Canguaretama-RN. 

 
JOÃO MARIA PEREIRA GOMES 

PROPRIETÁRIO 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA CPF: 284.443.294-87, torna Público que requereu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE - IDEMA à 
LICENÇA DE ALTERAÇÃO, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN. 
 

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA 
Proprietário  

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

J P DA SILVA LOPES CNPJ: 33.917.013/0003-40, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) 
para um transporte de cargas perigosas, localizado na Rua Carloto Távora, 1116, São Benedito, Pau dos 
ferros/RN. 

J P DA SILVA LOPES  
Representante Legal 

 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA – RLS 
 

JURANDIR J DE OLIVEIRA ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.956.353/0001-13, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA – RLS com validade até 22/11/2027, em favor da atividade de BENEFICIAMENTO DE CAL, 
localizada na Rodovia RN-117, Km 6, Zona Rural do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN. 
  

JURANDIR J DE OLIVEIRA ME  
Requerente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

L R PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/ PANIFICADORA SAO PEDRO, CNPJ 03.470.629/0001-93, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral, localizada na Rua Irmã Luiza, n° 415, Bairro Centro, Caiçara do Norte/RN, CEP: 
59.592-000. 

LUIZ BEZERRA DE SOUZA 
EMPREENDEDOR 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
MARLUCE J. DE LIMA / CERAMICA CICERO PILAO, CNPJ: 10.852.579/0002-55, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio 
Macambira, s/n, Zona Rural, Lagoa Nova/RN, CEP 59.390-000. 
 

EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

 
 

 

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3079/2021- 1° 

Leilão e nº 3080/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, 
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André 
Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica - São Paulo/
SP - CEP: 02.860-100, telefones (11)98789-3746, (11)98115-0676, (11)3982-6355 e (11)3392-3754. 
Atendimento no horário de segunda a sexta-feira das 9h às 17h (Site: www.centraljudicial.com.br) (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço 
www.centraljudicial.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3081/2021 - 1° Leilão 

e nº 3082/2021 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, 10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 
03/01/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AM, BA, ES, 
GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN e RS e no escritório do leiloeiro, Sr. Leony Gomes Santos Junior, no 
endereço abaixo: Rodovia BR 153, KM 17, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74993-405, (62) 3250-1500 
no horário de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min (Site: 
www.leiloesbrasil.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 
1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão 
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site 
do leiloeiro, no endereço www.leiloesbrasil.com.br. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 070/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 070/2021 - Processo Administrativo nº 4.907/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva a Contratação de Empresa Especializada no procedimento de MASTOIDECTOMIA 
SIMPLES OU RADICAL MODIFICADA, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde de Guamaré/RN,  conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo 
de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 
08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 23 de Novembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

EM NATAL

9º Batalhão da 
PM apreende 
120 quilos 
de drogas

Policiais da Força Tática do 
9º Batalhão apreenderam, 
no início da tarde de terça 

23, cerca de 120 quilos de drogas 
durante diligências nas zonas Sul 
e Norte de Natal. Crack, maconha e 
cocaína foram apreendidos duran-
te a operação.

As diligências foram realizadas 
com o objetivo de prender Ander-
son Raniery de Andrade Torres, 
foragido da Justiça, que estaria 
na comunidade de Coqueiros, na 
Zona Sul. No momento em que 
viu os policiais, o suspeito tentou 
fugir para a própria casa, mas foi 
interceptado pelos militares. Além 
do criminoso que estava foragido, 
Alex Bruno Rodrigues Bezerra 
também foi preso na casa. Ainda 
no local, os policiais � zeram uma 
revista e encontraram aproxima-
damente 100 quilos de maconha, 
500 gramas de crack, 300 gramas 
de cocaína, duas armas de fogo, ba-
lanças de precisão e eletroeletrôni-
cos que, segundo a PM, podem ser 
frutos de roubo ou do trá� co.

Na residência, também foi en-
contrado a documentação de ou-
tro endereço situado na zona Norte 
de Natal. Os policiais foram ao local 
e, durante a revista, encontraram 
cerca de 20kg drogas e uma prensa 
para fazer tabletes. Werlls Mateus 
Lucena Torres foi encontrado no 
local e detido pelos policiais.

Todo o material apreendido e 
os acusados foram conduzidos à 
Denarc.

Durante entrevista coletiva, o 
comandante do 9º BPM, capitão 
Lenarte Azevedo, comentou sobre 
o trabalho da polícia na operação, 
destacando a dedicação dos po-
liciais: “Nossos policiais estão 24 
horas por dia e sete dias por sema-
na nas ruas trabalhando para pro-
teger e servir a sociedade potiguar. 
Essa é uma apreensão que chama 
a atenção, mas não é a primeira e 
nem será a última.”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Lenarte, comandante do 9º BPM
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Astério Alves de Araújo Filho, CPF nº 736.799.174-49 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 20/11/2027, para uma Extração Mineral (Saibro), com de 10 hectares e volume de 
1.500m³/mês, localizada na Fazenda Campo Alto, s/n, Zona Rural, Cerro Corá/RN. 

 
Astério Alves de Araújo Filho 

Proprietário 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
Construtora A. Gaspar S/A, 08.323.347/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade 
até 12/11/2022, em favor do empreendimento extração mineral de cascalho, com área de lavra de 16,73ha 
e volume de mensal de extração de 1500m³, localizada em Sítio São José, Zona Rural, Município de 
Lajes/RN. 

Fabricio Barbosa Neto Gaspar 
Diretor de Obras 

 OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sr. LUIGI MAURO MARTIRE, italiano, solteiro, inscrito no CPF/MF n° 705.409.861-78, portador do Passaporte 
italiano n° YA5760391, residente e domiciliado na Via Mario Musco, 42-A – Scala A – Interno 1, Roma – Itália, Código 
Postal: 00147, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 
16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado com frentes para a Rua das Pedrinhas e para a Rua Projetada 
0003, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 2.125,74m² (dois mil, cento e vinte e cinco metros e setenta e quatro decímetros 
quadrados), imóvel com cadastros junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os ns° 
1.0101.038.08.1780.0000.6 e 1.0101.038.05.3350.0000.3 e sequencial ns° 1.001704.6 e 1.006521.0. Com os seguintes 
limites e confrontações: Ao NORTE: Confrontando com SÉRGIO RODRIGUES medindo 26,99m + 11,74m + 24,35m;  e 
BENEDICT DUDLEY HUGHES medindo 15,40m. AO SUL:  Confrontando com WILSON FONSÊNCA 5,15m + 30,98m; e 
ROCCO BELLETTI medindo 5,57m + 29,57m. AO LESTE: Confrontando com a RUA DAS PEDRINHAS, medindo 3,61 + 
31,66m. AO OESTE: Confrontando com RUA PROJETADA 0003 medindo 24,11m + 21,27m. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 360.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, 
ficam o Sr. Rocco Belletti, o Sr. Wilson Fonsenca, o Sr. Benedict Dudley Hughes, o Sr. Sergio Rodrigues, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 

Tibau do Sul/RN, 22.10.2021 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
ACESSOS: 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 7-RE-0059-RN, com extensão de 51,60 metros, localizada 

no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Simplificada (RLS) do acesso 7-PML-0051-RN, com extensão de 165 metros, localizada 

no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
LINHA DE SURGÊNCIA: 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) da Linha de surgência 7-RE-0053-RN, com extensão de 544 metros, 

localizada no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 
2X4 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convocamos todos os moradores e proprietários da Enseada dos Ventos para assembleia Geral Constitutiva que se 
realizará no dia 10/12/2021, as 19:00 na  ADMINISTRADORA IDEAL. localizada a Rua: Dona Doca Duarte, 398, 
Planalto 13 de Maio, para discutirmos as seguintes ordens do dia: 1-Deliberação e aprovação de Estatuto Social do 
Loteamento (Quórum maioria simples); 2- Eleição da Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesoureiro) 
Conselho consultivo e conselho fiscal; (Quórum maioria simples); e 3-Deliberação e aprovação de cota mensal; 
(Quórum maioria simples); Em primeira convocação, com associados que representem maioria em sua totalidade, ou 
qualquer número em segunda chamada 30 (trinta) minutos após a hora prevista na convocação. Se não houver 
quórum na primeira convocação, instalar-se-á a assembleia em segunda convocação, com qualquer número de 
associados, as 19:30 min. Os representantes de associados (proprietários) deverão apresentar a procuração, conforme 
inciso III, do artigo 1333 do Código Civil Brasileiro, as decisões se tornarão obrigatórias inclusive aos ausentes. Sem 
mais, Estevaz Empreendimentos, JKA Empreendimentos e Papaiz Construções – Associados 
fundadores. Obrigatório o uso de máscara. 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CPF n° 194.695.431-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio Baixa do 
Mateus, s/n, Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN, CEP: 59.338-000. 
 

FRANCISCO PEDRO DA SILVA  
EMPREENDEDOR 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA, CNPJ 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças: 
 - LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 1-GALP-1-RN, localizada na zona 
rural de Serra do Mel. 
 - LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 7-AND-1-RN, localizada na zona 
rural de Serra do Mel.  
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para linha de surgência do Poço 3-GALP-30-RN, 
localizada na zona rural de Serra do Mel. 
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 7-ANDS-1-RN, localizada na zona 
rural de Serra do Mel.  
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para linha de surgência de água produzida do Poço 7-
ANDS-1-RN, localizada na zona rural de Serra do Mel. 
 

DIEGO GONÇALVES FONSECA 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item, Processo Licitatório Nº. 063/2021, com o objetivo de contratação de 
empresa para futura e eventual aquisição de mobiliário para as escolas da rede 
municipal de ensino deste município de macaíba-RN. A sessão pública dar-se-á no 
d i a  0 3 / 1 2 / 2 0 2 1  à s  1 5 h 4 0 m i n ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo:164476. O Edital e seus 
a n e x o s  e s t a r ã o  d i s p o n í v e i s  a t r a v é s  d o s  s i t e s : 
w w w. m a c a i b a . r n . g o v. b r / s e r v i c o s / l i c i t a c o e s ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no 
horário das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 23/11/2021
José Maria de Brito Bezerra - Pregoeiro/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, Processo Licitatório Nº. 073/2021, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PAPEL 
FILME PARA IMPRESSÃO DIGITAL COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRYSTAR 
DT2 B, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA – UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-
se-á no dia 03/12/2021 às 09h00min ,  através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo: 164467. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do 
Executivo Municipal no horário das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 23/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles - Pregoeira/PMM

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
DATA: 23/11/2021 - PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021, ID 
184 GO, Processo nº 00210066.001144/2021-02, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ, 
no dia 14 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br sob o número  898800. O Edital encontra-se disponível no referido site 
do Banco do Brasil e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão 
disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação 
do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio 
Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
PROCESSO Nº. 1.103.028/2021

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de reforma e ampliação 
de diversas unidades escolares da rede de ensino municipal de Serra Caiada/RN. Os envelopes 
relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 10 de 
dezembro de 2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua 
Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 10 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; 
Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda 
feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 23 de novembro de 2021
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que às 09h00min do dia 10 de dezembro de 2021, realizará licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS N° 013/2021, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS FACHADAS DAS ESCOLAS HÉLIO 
GALVÃO, MARIA ZULMA, PRESIDENTE COSTA E SILVA, VIVÊNCIA CASTELO , JOAQUIM 
DELVITO e MIGUEL MOLICK, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL. O 
Procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. A sessão pública se realizará de 
forma presencial e também virtual, sendo observadas as medidas de precauções determinadas 
pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, (por videoconferência), será disponibilizado com 
antecedência (por e-mail), um link via aplicativo zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes 
participem, sem a necessidade de locomoção ao município. O Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio 
Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN - CEP: 59178-000, a partir da publicação deste aviso, 
das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser 
solicitado através do e-mail: cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-
4441.

Tibau do Sul/RN, 23 de novembro de 2021
A Comissão

EXPOFRUIT

Agrônomos 
prestarão 
consultorias 
e orientações

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvol-
vimento Rural (SEADRU) 

prestará orientações técnicas e 
consultorias para fruticultores 
que participarão da Feira Inter-
nacional da Fruticultura Tropi-
cal Irrigada (Expofruit 2021). A 
Feira terá início nesta quarta-fei-
ra 24 e se estende até sexta-feira 
26, na Estação das Artes Elizeu 
Ventania.

O papo técnico ocorrerá no 
estande da Prefeitura de Mosso-
ró. O titular da SEADRU, Faviano 
Moreira, destaca que a ação será 
realizada durante toda a Feira 
e abordará diversos temas de 
interesse dos pequenos produ-
tores e também da população 
que tenham interesse na cadeia 
produtiva.

“Esse papo técnico tem o 
objetivo de prestar orientações 
técnicas e consultorias para os 
produtores e fruticultores. Essa 
atividade vai ser realizada duran-
te toda a Expofruit no estande da 
Prefeitura de Mossoró e os prin-
cipais pontos abordados serão 
mitos e verdades sobre a fruticul-
tura, como ela é uma atividade 
importante economicamente, 
quais os cuidados que as plantas 
necessitam para que tenha uma 
boa produtividade e uma maior 
e� ciência”.

Faviano Moreira também 
explicou que produtos dos agri-
cultores que tiveram assistência 
do Programa Mossoró Rural tam-
bém serão expostos na Feira.

“Os produtos dos agricultores 
que serão expostos são aqueles 
produzidos pelos agricultores 
que recebem ou receberam as-
sistência do “Mossoró Rural” e 
as cooperativas criadas pelos 
agricultores. Frutas como melão, 
melancia, banana, pitaya, acerola 
serão de alguma forma expostos 
na Feira”, disse.

“É importante para esses 
agricultores terem seus produtos 
expostos na Expofruit, sobretudo, 
pela visibilidade, possibilidade de 
ampliar mercado, serem conhe-
cidos pelos outros produtores 
rurais, pelos agricultores e pela 
população da zona urbana. Os 
produtos expostos poderão ser 
comercializados pelos agriculto-
res”, destacou.

A Expofruit reúne os setores 
público, privado e acadêmico 
com o objetivo de mover a fruti-
cultura tropical do país, tornan-
do-se um agente facilitador para 
o sucesso do segmento no cami-
nho de novos negócios. 
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O musical

30
novembro | 20h

(terça feira)

Teatro 
riachuelo

apresenta:

Direção: 
Diana Fontes

Idealização e roteiro: 
Junior Dalberto 

Patrocínio: Realização:Apoio
cultural: LA

PRODUÇÕES

ingressos gratuitos
no site da

A cantora e compositora po-
tiguar Clara retornou ao 
elogiado EP “Volte e Pegue”, 

lançado pela Rizomarte Records 
como primeiro disco da carreira 
solo da artista, para celebrar a cor 
de sua pele no clipe da música “Ne-
gra”. Em tempo do 20 de novem-
bro, data em que é comemorada a 
“Consciência Negra”, o vídeo chega 
como um grito de autoa� rmação. 

Identidade, raça, história e 
cultura do povo negro surgem 
nas entrelinhas do canto de Cla-
ra, que repete e a� rma, quase que 
como um mantra - para si e para 
o mundo - sua cor e sua origem. 
A concepção do clipe, lançado na 
quinta-feira 18, � cou por conta de 
Alice Carvalho, Larinha Dantas e 
Sylara Silvério.

O EP de estreia solo de Clara 
foi todo pautado pela compre-
ensão de onde vem, suas bases 
familiares, sociais, culturais e o 
reconhecimento de seu lugar no 
mundo como mulher, mãe, � lha, 
neta e como pessoa preta em um 
país historicamente racista.

“‘Negra’ foi a primeira com-
posição para o ‘Volte e Pegue’. 
Depois de todo o processo que 
alguns de nós passamos, me ver 
negra foi como um despertar, co-
mo expandir minha consciência. 
Essa canção vem com um rito de 
auto a� rmação, um mantra onde 
a� rmo e rea� rmo pra mim mesma 
a minha negritude. No clipe explo-
ramos a sensação de casulo, de 
estar dentro, se aperfeiçoando, se 
construindo, se fortalecendo para 
depois dar as caras ao mundo da 
melhor forma possível, forte, em-
poderada e pronta pras batalhas”, 
resume.

Clara Pinheiro é cantora e 
compositora multipremiada. Des-
de muito cedo se identi� ca com as 
artes, por isso estudou teatro du-
rante dez anos. Aceitando um con-
vite da banda de vanguarda Pan-
gaio, subiu ao palco acompanhada 
com um grupo pela primeira vez 
em meados de 2006, passando pela 
Orquestra Boca Seca. 

Em 2010 forma a banda Clara 
e a Noite para apresentar seu tra-
balho, mesmo ano em que ganha 
o prêmio de júri popular do Fes-
tival de Música do Beco da Lama 
(MPBeco), saiu em turnê pelo 
Nordeste e tocou nos mais impor-
tantes festivais do Rio Grande do 
Norte. Em 2014 fez uma turnê pela 
Europa.

Em 2016 inicia uma pesquisa 
sobre a obra de Gal Costa e Ma-
ria Bethânia, junto com a cantora 
Simona Talma que resulta no es-
petáculo Pássaros Proibidos. No 
mesmo ano, engravida e começa 

a mergulhar em si para re� etir so-
bre sua negritude e o seu lugar no 
mundo. 

Foram três anos de pesquisa 
buscando se conectar e encontrar 
o seu lugar na luta por equidade 
racial e de gênero. Neste percurso, 
nomes como Nina Simone, Angela 
Davis, Elza Soares, Martin Luther 
King, Billie Holiday, Itamar As-
sumpção, Carolina Maria de Jesus, 
Jota Mombaça, Os Panteras Ne-
gras e tantos outros � zeram parte 
dos seus dias.

Neste momento de empode-
ramento, ela assume seu trabalho 
apenas como Clara. Seu mais re-
cente álbum foi gestado de manei-
ra independente. “Volte e Pegue”, 
título inspirado na Sankofa, tem o 
olhar no passado e na ancestrali-
dade, trazendo pro hoje o que car-
regamos em nossas raízes. Clara 
mergulha no seu universo de mu-
lher negra, mãe e habitante da pe-
riferia, onde observa um estado de 
sítio permanente e não declarado 
ao mesmo tempo, o acolhimento 
da comunidade, do lugar em que 
vive há  mais de 20 anos.

Mais recentemente, Clara lan-
çou o remix de “Carga”, também 
do EP “Volte e Pegue”, em parceria 
com o produtor JF Santiago, onde 
re� ete sobre a diáspora do povo 
africano. E, com o vídeo de “Mes-
mo”, mostra a força de sua comu-
nidade. Agora, o clipe de “Negra” 
celebra toda essa trajetória. O 
vídeo foi dirigido por Alice Carva-
lho e Larinha R. Dantas e já está 
disponível no canal de YouTube de 
Clara.

O projeto teve realização da 
Dale! Produções Culturais através 
de  recursos da Lei Aldir Blanc Rio 
Grande do Norte, Fundaç ã o José  
Augusto, Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministé rio do 
Turismo e Governo Federal.

Clara celebra cultura no clipe de “Negra”
MÚSICA | Videoclipe foi 
lançado na quinta-feira 18 
e mostra a cantora potiguar 
enaltecendo a própria história

AGORA RN

Clara mergulha no seu universo de mulher negra, mãe e habitante da periferia, onde observa um estado de sítio permanente

Essa canção vem 
com um rito de auto 
afirmação, um mantra 
onde afirmo e reafirmo 
pra mim mesma a minha 
negritude. No clipe 
exploramos a sensação 
de casulo, de estar 
dentro, se aperfeiçoando, 
se construindo, se 
fortalecendo para depois 
dar as caras ao mundo 
da melhor forma possível”

“

CLARA PINHEIRO
CANTORA
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

50 PARA 50
Bons Fluídos. Esse foi o tema 

da festa de 50 anos da empreen-
dedora Tânia Patrício, um Sunset 
ocorrido na praia de Tabuba, 
localizada há 18 km de Fortaleza. 
A bela casa de veraneio da família, 
propriedade da elegante dama 
da sociedade cearense, Wilma 
Patricio, mãe da aniversariante foi 
o palco da celebração. Ao lado do 
amor, José de Anchieta Júnior, o 
Grilo, recebeu 50 convidados, mui-
tos vindos de Natal e outros amigos 
de longas datas, surpreendidos por 
detalhes pensados com carinho, se-
guindo a comunicação visual crida 
pela Joana Cardoso. Destaque para 
os mini bolos de rolo, by Natal, da 
suspiro de pudim. 

MODA I
Com um convite delicado e 

lindíssimo centrado nos detalhes 
e trazendo doçuras de Brena Barke-
ry, o estilista Marcus Ramalho 
inicia a comemoração de seis anos 
de seu ateliê, expert em empoderar 
as mulheres com looks exclusivos. 
Vai receber belas escolhidas a dedo 
amanhã (25) a partir das 10h, ao 
lado do querido Félix Nunes. Na 
programação fashion, uma sortuda 
vai ser brindada com um look 
exclusivo para o � nal do ano, além 
de outras surpresas.

MODA II
No próximo sábado o Iate 

Clube recebe o Summer 2022 da 
Guilhermina, que vai apresentar 
a coleção Acqua Alto Verão, do 
estilista mineiro Victor Dzenk, que 
se fará presente com promessas de 
muitos looks apres plage (pós-
-praia), com estampas inspiradas 
nas ondas e fundo do mar.  Será 
uma tarde de brindes, a partir 
das 16h, tendo como an� triões 
os sócios Luís Antônio Cunha e 
Guilherme Galvão.

EU SOU O SAMBA 
O produtor Jarbas Filho avisa 

que o documentário  “Pôr do Sam-
ba Natal” tem exibição con� rmada 
neste sábado, no YouTube da Viva 
Promoções, a partir das 19h. O pro-
jetos que exalta o mais brasileiro 
dos ritmos, contou com uma parte 
musical e show realizado para 
convidados na Arena das Dunas e 
conduzido por Leonardo Galvão, 
do Ribeira Boêmia. Também teve a 
parte histórica com a apresentação 
da in� uenciadora digital Fernanda 
Guimarães, conhecida como a 
“Rainha do Alecrim”.

COCONUT
Fernanda Fernandes e Mariana 

Torquato se uniram para abrir a 
Coconut Water Shop, uma marca 
que leva proteção, estilo e conforto 
e revela o amor de ambas pelo 
universo beachwear. Voltado para 
o público infanto-juvenil usar nos 
dias de calor intenso sob sol e 
água. Boa sorte meninas. 

MÚSICA SOLIDÁRIA
O empresário Fred Queiroz - 

leia-se Clap Entretenimento - fez 
entrega,ontem, ao Pastor Ronaldo, 
do Renovando Vidas, que recupera 
dependentes químicos e a  Edgar 
Smith, Vice-Presidente Armazém da 
Caridade, da ação solidária que arre-
cadou alimentos no show Samba For 
Friends. No total foram 3,4 toneladas, 
beneficiando 10 instituições (que 
receberam 32 cestas de 10 kg). 

GRANDEZA
Um pro� ssional de verdade não 

perde tempo retendo conhecimen-
to, pelo contrário. Deseja que todos 
os colegas sejam tão bons quanto 
ele. Esse espírito permeia a equipe 
liderada pelo dentista Vicente de 
Paula e seus três � lhos, Ricardo, 
Raniere e Rodrigo Souza, também 
odontólogos. Eles receberam em 
Natal, semana passada, o professor 
Paulo Kano, um dos mais requisita-
dos do mundo que falou da técnica 
Flapless, num curso que contou 
com a participação de diversos 
pro� ssionais da área. Isso é agregar.

Happy    Birthday
Ricardo Motta, Eduardo Melo, Rubinho Fonseca, Rosane Coelho Simas, Rosali Arruda Câmara, Alice Fernandes de Oliveira e  

Marcelo Henrique 

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 O jornalista do bem Flavinho Rezende aproveita dias 

com a família em terras lusitanas, com direito a muitos regis-
tros fotográ� cos e banho na gelada praia de Nazaré, paraíso 
dos sur� stas.
O casal Antônio Carlos Driussi e Verbena Almeida aproveita-

ram o FDS em Serra de São Bento, presenteados com um incrível 
por do sol e a companhia de Marluce Bezerra e Eduardo Vila.
Casal querido da coluna, Nilza Rego e Ronaldinho Aze-

vedo comemoram Bodas de Carvalho, 38 anos de casamento 
feliz, com três � lhos muito bem criados e uma netinha fofa. 
O Estacionamento da Aliança Mall/Calígula da sedia o Forró 

dos Vacinados com Banda Rojão e Tanda Macedo. Será no próximo 
sábado, dia 27, das 17h à 0h. Um arrasta-pé onde o certi� cado de 
vacina e a animação. 

CAJHU OLIVEIRA é publicitária! 
Por causa de um relacionamento 
rompido, em virtude da baixa libido, 
decidiu deixar um pouco de lado a 
publicidade e virar sexcoach. Sexo 
sempre foi um assunto natural em 
casa, mas ela percebeu que para 
muitas potiguares ainda é um tabu, 
que impacta na vida toda. Os vídeos 
onde explora o assunto no instagram 
são um sucesso, porém também 
atraem pessoas que confundem o 
seu trabalho de educadora sexual. A 
@cajhuoliveira tira de letra. “Me sin-
to muito livre, pois sei como falar e o 
que falar para os meus seguidores”.  
Como dica para uma vida sexual feliz 
ela aponta: conversar é a animação.

Tome decisões e olhe para dentro. 
Isso provoca mudanças definitivas“

“

VERONICA MACEDO

DIVULGAÇÃO DENIS SANTANA

DIVULGAÇÃO

Alinhadas em boda recente: Tereza Tinoco, Mildred Dore, 
Silvana Gadelha, Wanda Fernandes e Márcia Varella

No Ceará, a cinquentona Tânia Patricio 
com José de Anchieta Júnior, o Grilo

O jornalista Dinarte Assunção recebeu o 
título de cidadão natalense, proposta da 

vereadora Nina Souza 
Jovens empreendedoras da Coconut, 
Fernanda Fernandes e Mariana Torquato

B-DAY  -RUBINHO FONSECA

D
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HORÓSCOPO

TV TUDO

Logo cedo, a relação com a família pode fi car um 
pouco tensa, portanto vigie suas atitudes e palavras. 
Mas o astral logo melhora e não precisa se preocupar 
demais, ok? No trabalho, será preciso foco, fé e café 
pra dar conta das suas responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa vontade 
para evitar uma briga em casa. Mas, depois do almoço, a 
Lua se muda para Leão e traz um novo pique, inclusive no 
trabalho. E a entrada de Mercúrio em Sagitário favorece 
conversas, novos contatos, anima as redes sociais...

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda 
nessa madrugada pode causar problemas nas 
comunicações, além de atrapalhar na hora de manter 
o foco no que você precisa fazer. Na dúvida, aja com 
cuidado e tenha calma antes de expressar suas ideias.

Aproveite a manhã para fazer contatos 
importantes, especialmente se trabalha com 
vendas ou precisa lidar diretamente com pessoas 
que estão longe. Só tenha cuidado com alguns 
mal-entendidos pelo caminho.

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no 
seu caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha 
até que cortar algumas coisinhas da sua lista de 
desejos. Se pintar a vontade de fazer compras por 
impulso, não vá estourar o orçamento, meu bem.

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, 
quanto o excesso de gastos, pode dar início a 
alguns desentendimentos ou colocar sua conta 
bancária no vermelho, por isso, vá com calma.

Você pode começar a quarta com alguns pepinos 
pra resolver na parte da manhã, mas faça um 
esforço para focar no que importa e não se irritar 
com os outros. Aproveite as boas energias da Lua 
para lidar melhor com dinheiro.

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está 
acontecendo ao seu redor e fazer um esforço para 
se entender com todo mundo. Buscar um acordo 
e ceder em alguns pontos será a melhor maneira 
de garantir a cooperação dos outros no trabalho.

No trabalho, você precisa ter cautela para não 
se sobrecarregar, nem deixar as obrigações 
pela metade. Criatividade e muito foco serão 
fundamentais para ter sucesso em tudo o que fi zer 
hoje, especialmente no trabalho.

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que precisa 
ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, para 
botar tudo em ordem. Um bom Banho de Atitude 
pode ajudar a ter mais foco nas tarefas.

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, 
uma certa tensão pode se refl etir no contato com 
os amigos. Melhor fi car longe das redes sociais pela 
manhã só pra ter certeza de que não vai embarcar 
em uma treta sem pensar nas consequências, ok?

A convivência com os amigos pode fi car um pouco 
tumultuada logo cedo. Fique longe das redes sociais 
para não transformar algo pequeno em um problema 
gigante, tá? Depois, com a entrada da Lua em Leão, vai 
dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
A rádio Bandeirantes intensi� ca a 
cobertura da � nal da Libertadores 

a partir desta quarta-feira, com 
Ulisses Costa e Vinicius Bueno 

direto de Montevidéu.No sábado, 
à meia-noite, o Sex Hot vai exibir 

o � lme “A Gênia do Dildo”...... 
A curiosidade é que se trata da 
produção vencedora do projeto 

Sexy Hot por Universitários, em que 
estudantes de todo o País enviam 

roteiros para o canal.A partir 
desta sexta, as obras que compõem 

o cenário do “Metrópolis”, da 
Cultura, passam a ser da artista 
Flávia Junqueira, conhecida por 
fotos com balões coloridos em 

paisagens urbanas.Vale destacar a 
participação do Lúcio Mauro Filho 
na campanha sobre prevenção do 
AVC. A importância de identi� car 

os primeiros sinais e do rápido 
atendimento...... “A Vida Conta e 
o AVC não espera”, realizada pela 

Boehringer Ingelheim, foi motivada 
em uma história real...

Ainda sobre todo esse caso da 
Camila Queiroz com “Verdades 
Secretas 2”, a experiência de uma 
emissora que já passou por situa-
ções extremas, como rompimen-
tos de contratos, mortes de atores, 
e a� ns, faz a diferença na hora de 
entregar uma solução convincente 
e que não desconecte o público de 
sua atração.

E é o que está acontecendo.
Rapidamente, todos os seus se-

tores de produção, a começar pelo 
autor Walcyr Carrasco e a diretora 
Amora Mautner, foram envolvidos 
para resolver a questão da forma 
mais satisfatória possível. 

Vivência e jogo de cintura con-
tam demais nessa hora.

Nem cabe agora querer en-
tender quem tinha razão ou não 
em todo esse imbróglio, mas é 
de se lamentar o que aconteceu. 
Teve, claro, um fator, a pandemia, 
como elemento novo, que provo-
cou atrasos e problemas de toda 
ordem, até imprevisíveis, mas no 
meio de tudo a falta de um melhor 
diálogo acabou precipitando essa 
tão desastrosa contrariedade.

O que está feito, está feito. A 
Globo vai continuar tocando a 
vida dela e a Camila deve fazer o 
mesmo, abrindo-se ao convite de 
outras TVs ou aproveitando-se 
das enormes oportunidades que o 
streaming passou a oferecer. Resta 
a cada um juntar os seus cacos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

INSTAGRAM

Globo e Camila Queiroz 
– hora de juntar os cacos

Confusão na área
Fontes do mercado e até mesmo 

alguns dos seus diretores, que não 
querem ser identi� cados, revelam 
que a Band está muito próxima de � -
car com os estúdios da Vera Cruz, em 
São Bernardo. Isso deve mexer com 
meio mundo.

E uma negociação que deve fazer 
sobrar até para as várias feiras de 
móvel que lá se realizam quase o ano 
inteiro. 

Vai indo
Em se tratando de SBT, cravar 

qualquer coisa, é sempre bem com-
plicado, mas parece que o “Vem Pra 
Cá” já é um produto consolidado na 
grade de programação.

Sete meses no ar e os resultados 
são bem razoáveis, inclusive habili-
tando-se a concorrer aos prêmios de 
todo � nal de temporada.

Contando com ela
Ainda a propósito do SBT, agora, 

no início de 2022, Rebeca Abravanel 
deverá reassumir o “Roda a Roda”.

O contrato do Pato, marido de-
la, com o Orlando City, termina  em 
dezembro e o casal deseja voltar ao 
Brasil.

Sob encomenda
� aís Furlan, que deixou o jorna-

lismo do SBT, fechou parceria com a 
Universal Pictures para produzir um 
conteúdo exclusivo de divulgação 
sobre o assassinato que inspirou o 
“Casa Gucci”.

O novo � lme de Lady Gaga.

Reação
No capítulo desta quinta-feira de 

“Um Lugar ao Sol”, Rebeca (Andrea 
Beltrão) conversa com Ilana (Maria-
na Lima) sobre Felipe (Gabriel Leone) 
e diz saber que precisa se afastar do 
rapaz.

Nesse momento, ela recebe uma 

mensagem dele, o que a deixa ainda 
mais confusa.

Chamada de embarque
Equipe do SBT, com Teó José, 

comentaristas e repórteres está via-
jando para Montevideo nesta quar-
ta-feira.

Sábado é a grande � nal da Li-
bertadores, Palmeiras e Flamengo, 
é uma grande cobertura está sendo 
armada para a ocasião.

Substituição
Claudete Troiano teve um pro-

bleminha na voz, rouquidão brava, 
e ontem não apresentou o “Vou te 
Contar” na Rede TV!.

Alinne Prado, do “TV Fama”, foi 
chamada para assumir o programa.

Biônicos
Elisabetta Zenatti, executiva da 

Net� ix, con� rmou ontem durante o 
evento Mais Brasil na Tela uma infor-
mação antecipada pela coluna. “Bi-
ônicos”, � lme de Afonso Poyart, está 
previsto para estrear em 2022.

Cauã Reymond, devido ao con-
trato com a Globo, vai � car de fora. 
Bruno Gagliasso está cotado para um 
dos protagonistas.

Todo bonitinho
Silvio Luiz, “olho no lance”, perfu-

mado e elegantemente trajado, pas-
sou toda a tarde de segunda-feira na 
Record, preparando fotos para cam-
panha de lançamento do Paulistão.

Nas transmissões do digital, ele 
vai tabelar com Carioca, Zé Luiz e 
Bola.

Dupla diferente
Carolina Ferraz e Igor Rickli serão 

os apresentadores do especial “Famí-
lia Record”.

As gravações estão con� rmadas 
para o dia 4 de dezembro, a partir das 
13h.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 

artigo 37, incisos I e II, c/c os artigos 35 e 38, do Estatuto Social, convoca todos os sócios quites com a tesouraria do clube para a 
realização de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 07 de dezembro de 2021, às 19 horas, e, em ato contínuo 
oportunamente convoca para a realização de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 27 de dezembro de 2021, das 09 às 
18 horas, ambas na sede do clube, situada à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN, sendo a Assembleia Geral Ordinária para 
deliberar a seguinte ordem do dia: 
- I - DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
Considerando o ano atípico em virtude dos efeitos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando, 
ainda, o falecimento do Presidente do Clube durante este ano de 2021, excepcionalmente e extraordinariamente se faz 
necessário convocar os sócios adimplentes a fim de deliberarem acerca da data da Assembleia Geral Ordinária, que, mediante o 
estatuto deveria acontecer durante a primeira quinzena de dezembro, todavia, em decorrência dos acontecimentos ora 
mencionados, somente terá condição de acontecer a mencionada assembleia durante a segunda quinzena de dezembro de 2021, 
de modo que segue a ordem da pauta do dia:  
1 – Autorização dos sócios quites para a realização da eleição dos membros da Presidência e do Conselho Deliberativo, a 
acontecer na segunda quinzena do mês de dezembro, dia 27 de dezembro de 2021 das 09 às 18 horas, na sede do clube, situada 
à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN; 
2 – Se porventura for aprovada mencionada data para a eleição dos membros da Presidência e do Conselho Deliberativo, torna -
se desnecessária nova publicação de convocação; caso não seja aprovada a nova data da eleição, necessário se faz nova 
publicação cancelando o certame e marcando nova data;  
- II - DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
Considerando o ano atípico em virtude dos efeitos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando, 
ainda, o falecimento do Presidente do Clube durante este ano de 2021, excepcionalmente e extraordinariamente se faz 
necessário convocar os sócios adimplentes para a realização de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 27 de dezembro  
de 2021, das 09 às 18 horas, na sede do clube situada à Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal-RN, a fim de deliberarem a 
seguinte pauta:    
1 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e seus membros, biênio 2021/2023; 
2 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente Executivo, biênio 2021/2023. 
 
Dê-se Ciência, publique-se, cumpra-se e arquive-se. 
 

Natal-RN, 23 de novembro de 2021. 
 

Flavio de Souza 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ÁGUA MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME, CNPJ nº 14.781.323/0001-74, torna 
público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Simplificada, para uma Industria, localizado na Rodovia BR 406, Galpão 01, KM 13, 
S/N, Distrito de Guagiru, São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
ÁGUA MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME 

PROPRIETÁRIO 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE OSTRAS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ nº 23.084.738/0001-
80, torna Público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a LS - Licença Simplificada – com prazo de validade até 12/11/2027, em favor do 
empreendimento de ostreicultura, explorada em 1,50 ha, localizada na lagoa de Guaraíras, Zona Estuarina de 
Tibau do Sul /RN. 

Sergio Aparecido Melgarejo  
Empreendedor 

 CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Aquicultura Maxaranguape Ltda,  CNPJ: 33.426.896/0001-24, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
- RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2019-132592/TEC/RLS-0032, com prazo de validade até 
01/03/2027, em favor do EMPREENDIMENTO Projeto de Piscicultura e Carcinicultura Marinha, na Fazenda 
Maxaranguape, Zona Rural, Maxaranguape-RN. 
- LICENÇA DE ALTERAÇÃO, Nº 2021-168465/TEC/LA-0047, com prazo de validade até 19/11/2022, em favor 
do EMPREENDIMENTO Projeto de Piscicultura e Carcinicultura Marinha, na Fazenda Maxaranguape, Zona 
Rural, Maxaranguape-RN. 
 

AQUICULTURA MAXARANGUAPE LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DA MACAMBIRA/ASQUIMA, CNPJ: 07.421.469/0001-43, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio 
Macambira, s/n, Zona Rural, Lagoa Nova/RN, CEP 59.390-000. 
 

EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

 
 

 

                   JORNAL RN - 24/11/2021

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
DORIAN CARLOS DE MELO FREIRE, CPF: 130.747.764- 04, toma público que está requerendo ao instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LRO para a 
Bovinocultura Intensiva, Localizado na Fazenda Pau Darco, Zona Rural de Upanema/RN.  
 

DORIAN CARLOS DE MELO FREIRE  
Empresário 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 

 
MORADA NOVA COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 11.335.655/0001-37, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada Prévia - LSP, para construção de Condomínio, localizada à Rua Maria Irismar Nolasco, 
S/Nº - Centro, CEP: 59.678-000 – Tibau/RN. 

  
JORGE NEI COSTA BARBOSA 

Proprietário 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
POSTO MAISA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 13.771.358/0001-60, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração (LA) para um posto de combustíveis, localizado na Rod BR 
304, 1219, Área Rural de Mossoró, Mossoró/RN. 

 
POSTO MAISA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA  

Representante Legal 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A firma SUCATA DANTAS LTDA - ME, CNPJ 19.273.711/0001-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação para o Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos e não-metálicos, 
localizado na Rua César Santiago de Lima, n° 685, Lado, Cruz do Monte - Parelhas/RN. 
 

MARIA LINDIANY DANTAS 
Sócia Administradora 

 
 

 

Pedido de Licença de Instalação
Anemus Wind Holding S.A., 38.482.780/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LI para a Geração de Energia Eólica, com potência instalada de 58,8 MW, localizada 
na Zona Rural dos municípios de Currais Novos e São Vicente. Walter Milan Tatoni 
e Cláudio Ribeiro da Silva Neto – Diretores.

Concessão de Licença Prévia
Anemus Wind Holding S.A., 38.482.780/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de 
validade até 19/11/2027, em favor do empreendimento Parques Eólicos Anemus Wind 1 e Anemus 
Wind 3, com potência instalada de 67,2 MW, localizado na Zona Rural dos municípios de Currais Novos 
e São Vicente. Walter Milan Tatoni e Cláudio Ribeiro da Silva Neto – Diretores.

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
DIVEPE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ: 14.016.378/0001-98 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Operação nº 2018-121273/TEC/LO-0135, com prazo de validade até 02/01/2023 para uma Concessionária de 
veículos com serviços de Lavagem e Troca de Óleo, localizada Rod BR 101, S/N, Lote 494, Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, CEP: 59.150-010. 

Joao Paulo Bezerra de Melo 
Sócio Administrador 

 
 

 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 071/2021

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 071/2021 - Processo Administrativo nº 5.831/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Prótese 
Ortopédica para membros inferior esquerdo, desarticulada do quadril com cesto pélvico, joelho 
policêntrico, pé articulado revestido e meia cosmética, com o objetivo de atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde de Guamaré/RN,  conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE DEZEMBRO 
DE 2021, ÀS 10h:00:00 (DEZ HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 23 de Novembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

INQUÉRITO

MP investiga 
pagamentos 
de “DO’s” a 
policiais civis

O Ministério Público Esta-
dual instaurou inquérito 
para investigar supostas 

irregularidades no pagamento 
das diárias operacionais de inte-
grantes da Polícia Civil. Segundo 
o MPE, será necessário esclare-
cer “os critérios de escolha dos 
policiais civis” e discriminar “o 
serviço extraordinário efetiva-
mente realizado que fundamen-
tou cada um dos pagamentos”.

Informes chegaram ao MP 
sobre “pagamento irregular de 
diárias operacionais a policiais 
civis, notadamente quanto à 
pessoalidade na escalação dos 
bene� ciados e à ausência de efe-
tiva prestação dos serviços”.

Através de nota, a Polícia 
Civil se pronunciou, na tarde 
de terça 23, sobre a denúncia 
de irregularidades nas diárias 
operacionais investigadas pelo 
Ministério Público Estadual.

A seguir, con� ra a nota na 
íntegra:

“A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte esclarece que as diárias 
operacionais pagas ao efetivo 
da instituição são concedidas 
com base em portarias que dis-
ciplinam valores e requisitos 
para recebimento. A instituição 
ressalta que as referidas normas 
estão sendo observadas e as in-
formações necessárias serão for-
necidas ao Ministério Público, 
conforme solicitado.”

O Agora RN procurou a de-
legada geral da Polícia Civil, 
Ana Claudia Saraiva, para uma 
declaração sobre o caso, mas a 
policial preferiu se limitar ao te-
or da nota.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Ana Claudia, chefe da Polícia Civil
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A Fifa encerrou as visitas aos 
estádios escolhidos como 
potenciais sedes dos jogos da 

Copa do Mundo de 2026, que será 
realizada em conjunto por Estados 
Unidos, Canadá e México.

Após visitas a 22 cidades e 23 es-
tádios, a delegação da Fifa irá agora 
submeter um relatório para que 16 
sedes sejam escolhidas, embora o 
executivo encarregado de torneios e 
eventos da Fifa, Colin Smith, tenha 
sugerido que o número pode não ser 
de� nitivo.

“Quando a proposta foi apresen-
tada, o número 16 era a referência, e 
tomamos nota, mas a decisão � nal 
depende da Fifa”, disse Smith, após 
uma entrevista coletiva no último 
andar de um hotel no centro de 
Toronto, com vista para o estádio 
nacional do Canadá, o BMO Field. 
“Vamos encerrar essas visitas e en-
tão vamos decidir o número mais 
apropriado que precisamos para se-

diar o torneio”. “Nós não marcamos 
o horário exato (do anúncio das se-
des) ainda, mas suspeito que é mais 
provável que seja em abril, e não em 
março”.

Toronto e Edmonton, informa a 
Agência Brasil, são as duas cidades 

canadenses com propostas de se-
diar jogos, enquanto Guadalajara, 
Monterrey e Cidade do México são 
as candidatas mexicanas.

Como a Copa do Mundo de 2026 
terá um número recorde de 48 times 
participantes, a proposta conjunta 

prevê que Canadá e México rece-
bam 10 jogos cada, com o restante 
indo para os Estados Unidos.

Atlanta, Baltimore, Boston, Cin-
cinnati, Dallas, Denver, Houston, 
Kansas City, Los Angeles, Miami, 
Nashville, Nova York/Nova Jersey, 

Orlando, Philadelphia, San Francis-
co, Seattle e Washington D.C. são as 
potenciais sedes nos EUA.

A delegação da Fifa examinou 
tudo, desde a infraestrutura e pro-
jetos de legado até estádio e instala-
ções para treinos.

Fifa encerra inspeção de possíveis estádios da Copa 
MUNDIAL | Competição 
ocorrerá em conjunto nos 
Estados Unidos, Canadá e 
México

KEVIN SOUSA/USA TODAY SPORTS

Atenção total para evitar problemas:  ddelegação da Fifa examinou tudo, desde a infraestrutura e projetos de legado até estádio e instalações para treinos
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Bira Marques (l)
O presidente do ABC, Bira Marques, foi o nosso entrevistado (Pedro 

Neto e Aquino Neto), no Programa Segunda Bola, na 87.9 FM, na última 
segunda-feira.  O empresário deixou os torcedores alvinegros bastante 
felizes com às notícias que divulgou. Tanto é assim que o número de liga-
ções para a emissora foi recorde do ano durante o programa. 

Bira Marques (ll)
O empresário disse entre outras coisas que, seu principal objetivo é o 

acesso a série B. Disse ainda que, o sonho de um novo CT para às catego-
rias de bases está bem próximo de se concretizar. Bira Marques disse tam-
bém que trabalha junto aos seus pares para que na extensão da sua gestão 
os salários continuem sendo pagos em dia. E, quem fala assim não é gago.

Adivinha qual
Dos quatro clubes rebaixados da série A para a série B em 2020, três deles re-

tornam a principal divisão em 2022. Botafogo/RJ, Goiás e Coritiba estão de volta. 
Apenas o Vasco da Gama não conseguiu retomar a elite do futebol brasileiro. 
Coincidência? Não. Incompetência mesmo! Ressucitem o velho coronel para ele 
colocar o clube da Cruz de Malta de onde ele tirou.

Quatro disputam uma vaga
CRB, CSA, Avaí e Guarani, brigam pela última vaga à série A em 2022. Dos 

quatro citados a probabilidade maior de acesso, segundo os sites de estatística, 
é do Avaí. Agora, que bom seria se CRB ou CSA (um dos dois) obtivesse o acesso. 
Vamos cruzar os dedos e torcer para dar certo.

Trabalhando em silêncio 
A nova diretoria do América 

segue trabalhando. Só que no 
mais absoluto silêncio. Empre-
sários, procuradores, blogueiros, 
tuiteiros e interessados em colo-
car seus jogadores no clube não 
param de enviar balão de ensaio. 
Porém, a direção rubra ainda não 
con� rmou os nomes dos novos 
contratados que farão parte do 
elenco de 2022. Apenas os que 
tiveram seus contratos renova-
dos é que já foram anunciados. 
Então, é melhor aguardar.

Já no próximo 
final de semana

O Atlético/MG tem tudo para 
já se sagrar campeão de 2021 no 
próximo � nal de semana. Com 
99% de probabilidade de ser cam-
peão da série A o galo mineiro é 
merecedor do título. Investiu alto 
na montagem do elenco e tem feito 
bons jogos. É apenas uma questão 
de dias, ou de horas, para o alvine-
gro mineiro levantar a taça. 

Muitos nomes surgem
O atual presidente do ABC e 

candidato a reeleição, Bira Mar-
ques, deixou escapar que alguns 
nomes já estão sendo contactados, 
contudo empresário não citou ne-
nhum nome. Com isso às especu-
lações só aumentam. Os procura-
dores/empresários tentam a todo 
custo emplacar os seus pupilos. 
Aguardemos os próximos passos.
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